
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

 
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами та доповненнями))  

1. Замовник, юридична 

адреса, код ЄДРПОУ 

Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий 

клінічний будинок №1 м. Львова (79014, Україна, Львівська 

обл., Львів, вул. Мечнікова,8);  

 Код за ЄДРПОУ 01984292 

2. Підстава для опублікування 

обґрунтування 

постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 

№1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 

України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова 

Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р.№710 «Про 

ефективне використання державних коштів» (зі змінами і 

доповненнями) 

3. Процедура закупівлі Відкриті торги 

 Код та назва класифікатора 

предмета закупівлі, частин 

предмета закупівлі (лотів)  

ДК 021:2015-33600000-6 Фармацевтична продукція 

(Наркотичні лікарські засоби: Fentanyl)     

4. Конкретна назва предмету 

закупівлі 

 Наркотичні лікарські засоби: Fentanyl     

 Вид предмету закупівлі Товар 

5. Ідентифікатор закупівлі  UA-2021-11-19-006731-b 

6. Ідентифікатор рядку  плану 

закупівлі 

 UA-P-2021-11-19-006482-b  

7. Очікувана вартість предмета 

закупівлі 

Очікувана вартість закупівлі - 41 300,00  грн.(кошти НСЗУ)  

8. Обґрунтування очікуваної 

вартості предмету закупівлі 

Відповідно до статті 4 Закону України “Про публічні закупівлі” 

планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби 

та включається до річного плану закупівель.  Загальна очікувана 

вартість предмета закупівлі визначена за результатом 

моніторингу ринку  середньо ринкових цін шляхом отримання 

інформації через мережу internet та на електронних майданчиках 

прозоро. 

    Обґрунтування технічних 

та якісних 

характеристик предмета 

закупівлі                                                                                                                                                                                             

 Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені 

відповідно до потреб Замовника, для забезпечення безперебійної 

роботи закладу, з дотриманням  стандартів якості   

фармацевтичної продукції і визначені в тендерній документації. 

Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої 

Замовником. Лікарські засоби повинні бути зареєстровані в 

Україні та бути включеними в Національний перелік лікарських 

засобів. Упаковки лікарських засобів мають відповідати тим, що 

зареєстровані в державному фармакологічному центрі МОЗ, не 

повинні бути пошкоджені, розкриті, неукомплектовані. 

Постачання, навантаження та розвантаження  лікарських засобів  

у заклад здійснюється транспортом, силами  та за рахунок 

постачальника. При поставці товару постачальник зобов’язується 

надавати сертифікати якості, реєстраційні посвідчення тощо на 

лікарські засоби. Залишковий термін придатності товару, який 

повинен становити на день поставки не менше 80% від загального 

терміну придатності.                            

  

  

https://gov.e-tender.ua/tender/medicina/UA-2021-11-19-006731-b-narkotychni-likarski-zasoby-fentanyl


  Наркотичні лікарські засоби 

 

№ 

п/п 

МНН Найменування товару Одиниця 

виміру 

Кількість 

1. Fentanyl Фентаніл р-н д/ін. 0,005 мг/мл амп. 2 мл №5 ампул 700 

  


